
 

 

 

Twaalfde jaargang  nr. 04       4e zondag van de Advent Thema: Joseph – voedstervader van Jezus  
18 december 2016 

Liturgische kleur: paars 

Voorganger:Mw. Ds. E.E.van Aarsen-Schiering Amsterdam Z.O. 
 

Ouderling van dienst:   Thea van de Bunt   Diaken:  Wout Visscher 

Koster:  Piet van de Bunt   Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink     

 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

     Dhr. en Mevr. Saalmink - Zeldenrijk, St. Annapad 51, 1231 DA Loosdrecht  

 

Agenda:    Zaterdag 24 december: gezamenlijke Kerstnachtdienst in de Hervormde 

Kerk  aanvang 22.00 uur 

                
                Zondag 25 december: Kerstfeest (vooraf zingen) aanvang 09.50 

 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Psalm 145: 1 en 2        we gaan staan 

Bemoediging  en  groet 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied 433: 1,3 en 5       we gaan zitten 

 

Kyrie gebed om ontferming 

De adventskaarsen worden aangestoken 

Adventslied: melodie van lied 444 
 

Een ster laat mensen weten:  

de nacht gaat snel voorbij.  

God zal ons niet vergeten,  

Hij houdt van jou en mij.  

 

Wie hoopt kan blijven wachten,  

Al weet hij niet hoe lang. 

Want buiten zijn gedachten 

Komt nu al iets op gang. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 



Lezing: Jesaja 7: 10 - 16 

 
10 De HEER liet verder tegen Achaz 
zeggen: 11 ‘Vraag om een teken van de HEER, uw 
God, hetzij uit de diepte van het 
dodenrijk  hetzij uit de hoge 
hemel.’12 Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal 
geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de 
proef stellen.’ 13 Toen antwoordde Jesaja: 
‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de 
mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God 
tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken 

geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal 
spoedig een zoon baren en 
hem Immanuel  noemen. 15 Boter en honing zal 
hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te 
verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want 
voordat de jongen in staat is om het kwade te 
verwerpen en het goede te kiezen, zal het land 
van de beide koningen die u zo veel angst 
inboezemen, ontvolkt zijn.  
 

Zingen:   Lied 482: 1,2, en 3 

 

Lezing: Mattheus 1: 18 – 25    

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt 

aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar 

man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover 

haar in het geheim te verstoten.20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van 

de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want 

het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de 

naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling 

zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een 

zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met 

ons’.24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij 

zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. 

En hij gaf hem de naam Jezus. 
 
L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

 

Proto Evangelie Jacobus 8: 2 – 9 (gelezen door de Predikant) 

 

Zingen:   Lied 441: 1,3,6 en 10 

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen:   Lied 442: 1, en 2 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dank gebed - voorbeden met – Stil gebed – Onze Vader  
 

Inzameling van de gaven:  1.Diaconie    2. Kerk 

 

Slotlied:  Lied 439: 1,2,3 en 4 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 

 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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